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Pastores: 
Ds. Jan van der Wolf 
T (079) 889 74 32 
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Beschikbaar: ma. t/m vr. 

 Ds. Els van der Wolf-Kox 
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M 06 38 63 62 92 
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Beschikbaar: ma., di., do. en vr. 

 

Collectes kunt u overmaken op: NL66 RABO 0373 7129 01 t.n.v. Diaconie PGZ-Zuid o.v.v. het collectedoel of via de Givt-app 
 

Hartelijk welkom bij de fysieke en/of online viering van onze wijkgemeente 
 

 

 

Bij de kerkdienst  
 

Want ieder die vraagt, ontvangt … (Lucas 11: 10) 
Jezus' leerlingen vragen Hem: "Heer, leer ons bidden 
…"  Wonderlijk, want als Joodse mannen zijn ze toch 
bekend met het gebed? Blijkbaar bidt Jezus anders dan 
hun (groot)ouders of de leiders van hun synagoge. 
Jezus gaat graag in op hun verlangen. De gebedstips 
van Jezus zijn nog steeds zeer toepasselijk. 
 

 Ik deel enkele ontdekkingen uit: Avinoe. 
 De Joodse achtergronden van het Onze 
 Vader (2016). 

 Ook ga ik in op de stellige uitspraak van  
 Jezus in Lucas 11: 10. Hoe bedoelt Hij dit? 

 En: is er een link met de Evangelielezing 
die Kind op Zondag voor vandaag gebruikt: 
Lucas 14: 1,7-11? We gaan het ontdekken. 
 

Ds. Sandra Hermanus-Schröder 
 

Dienst volgende week  
 

Volgende week zondag hervatten wij de serie kerk-
diensten over de vrucht van de Geest. Dit keer gaat over 
zachtmoedigheid. Wat is dat eigenlijk en is dat alleen 
voor watjes? We kijken daarbij naar Mozes, bepaald 
geen watje, maar volgens Numeri 12: 3 was hij wel een 
toonbeeld van zachtmoedigheid. Hoe zit dat? 
Ds. Jan van der Wolf is de voorganger.  
 

Toelichting op de collecte 
 

1ste collecte: Stichting Urgente Noden Zoetermeer 
Steeds vaker raken mensen en gezinnen door omstan-
digheden tussen wal en schip, vaak buiten hun schuld 
om. Er zijn geen wettelijke regelingen (meer) waar ze 
gebruik van kunnen maken, of ze komen er niet (meer) 
voor in aanmerking. Soms duurt het aanvraagproces te 
lang. Als er niets gebeurt verergeren de problemen snel. 
Een beetje financiële hulp kan dit vaak al voorkomen. 
Daarom zorgt Stichting Urgente Noden Zoetermeer 
(SunZ) in deze situaties voor financiële ondersteuning in 
de vorm van een noodfonds, een sociaal leenfonds en 
supermarktbonnen voor degenen die tijdelijk geen of te 
weinig geld hebben om in hun eerste levensbehoeften 
te voorzien. 
 
2de collecte: Kerk/Wijkwerk 
 

Er is weer kindernevendienst! 
 

Zondag is de laatste dag van de zomervakantie. Dus is 
er weer kindernevendienst.  

 

Rijden naar de Regenboog 
 

Mensen, die zondag naar de Regenboog willen gaan, 
maar daar zelfstandig niet kunnen komen, kunnen 
worden opgehaald.  Wilt u dit?  Bel dan even met Niesje 
van Dam, M 06 17 73 46 53 of met Peter van den Broek, 
T (079) 321 43 91, en het wordt geregeld. 
 

Inloophuis 
 

U bent vrijdag van harte welkom vanaf 10.00 uur in het 
Inloophuis voor een kopje koffie en een praatje.  
Tot half twaalf is er in de kerkzaal meditatieve muziek 
en kunt u een kaarsje aansteken.  
Om half twaalf is er een korte viering. De voorganger is 
Ab de Raad en de muziek wordt verzorgd door Jan van 
Vliet. Daarna bent u welkom voor soep en een broodje. 
 

Koffiemiddag 
 

Zolang het nog kan en mag willen wij op woensdag-
middag om de week een koffie/thee middag organi-
seren in  't Centrum.  
De eerstvolgende bijeenkomst is op 31 augustus. De 
daarop volgende zijn 14 september en 28 september. 
Iedereen van harte welkom, aanvang 14.30 uur, einde 
rond 16.00 uur. 
U kunt worden opgehaald, neem daarvoor contact op 
met: Janny de Zeeuw, M 06 51 41 45 69 of Marijke Vis, 
M 06 22 48 74 66 of T (079) 361 54 64. 
Wij verheugen ons erop u weer te zien en te spreken. 
 

Kaarten maken 
 

Maandagmiddag 29 augustus bij elkaar om kaarten te 
maken. Vanaf 14.00 uur staat de thee klaar in de 
consistoriekamer. Iedereen hartelijk welkom.  
Voor inlichtingen: Stieneke de Bruin, T (079) 316 62 09 
en Marijke Vis, T (079) 361 54 64. 
 

Stil worden kun je leren… 
 

De eerste mensen hebben zich aangemeld voor één 
van de introductiebijeenkomsten 'Stil worden kun je 
leren.' Er is ruimte voor meer.   
De ene introductiebijeenkomst is op een avond:  
8 september van 19.30 - 21.00 uur in De Regenboog. 
De andere is op een ochtend:   
22 september van 9.30 - 11.00 uur in De Oase.  
In oktober starten de meditatie-bijeenkomsten. Wil je 
één van de (identieke) introductie-bijeenkomsten bij-
wonen, stuur me dan even een mailtje 
evanderwolfkox@gmail.com. Dan weet ik wie ik kan 
verwachten. 
 

Ds. Els van der Wolf 

https://www.pwzz.nl/
mailto:jtvanderwolf@gmail.com
mailto:evanderwolfkox@gmail.com
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
mailto:evanderwolfkox@gmail.com
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Uw onvergetelijke avontuur 
 

Welk avontuur vergeet u nooit? Schrijf op en stuur 
naar Kerk in Zoetermeer. U kunt de redactie ook bellen. 
We zijn er benieuwd naar. 
E lezers@kerkinzoetermeer.nl , T (079) 352 25 19 
 

Klaver-4-maaltijd in Oase 
 

Op dinsdag 30 augustus is er weer een Klaver-4-maal-
tijd in de Oase, begintijd 17.30 uur. Leuk om weer ge-
zamenlijk te kunnen eten.  
De netto opbrengsten van deze maaltijden gaan naar de 
projecten:  
- Kansen voor jongeren in achterstandswijk Libanon. 
- Opvang Oekraïense vluchtelingen in Zoetermeer.  
- Debora Molenaar, die voor Euro relief nu werkzaam 
 is op het eiland Samos in Griekenland.  
Na Pasen zijn voor deze projecten in totaal € 1.320 
bijeengebracht.  
Voor deelname aan de maaltijden graag voor deze ene 
keer telefonisch opgeven bij Annie Huls, M 06 12 14 62 
52 of via de e-mail: nanniehuls.zoetermeer@gmail.com. 
Uiterlijk op maandag 29 augustus voor 20:00 uur. 
 

Resultaat Zomermarkt 
 

Wat hebben we een mooie dag gehad op 19 augustus! 
In en rond De Regenboog was het een drukte van 
belang. Zoals altijd op vrijdag was het Inloophuis open. 
Daarnaast werden vele tassen, ander handwerk, wens-
kaarten en speeltjes verkocht van Creagroep Violet. Met 
een kopje koffie, thee, poffertjes e.d. was het goed 
toeven op ons terras. De grabbelton en armbandjes 
maken waren ook een groot succes. De winnaars van 
de verlotingen hebben inmiddels bericht gekregen. Zo 
hebben we op een dag € 650 verdiend voor het goede 
doel: Stichting Leergeld in Zoetermeer. Heel veel dank 
aan alle vrijwiligers en bezoekers voor hun bijdragen! 
Zo hebben we weer veel mensen blij gemaakt. 
 

          Namens Creagroep Violet,  
Irene de Geus, M 06 30 48 55 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij van Zuid 
 

Bloemengroet 
 

De bloemen gaan als groet en bemoediging van de 
gemeente naar mevrouw Suze Mesman 
 
Het tweede boeket gaat naar Mieke Brak 
                                Wij wensen Mieke een spoedig 
herstel toe na een ongelukkige valpartij. 
 

Meeleven 
 

Bij dhr. Gerard Weerdenburg 
              is enige tijd geleden slokdarmkanker gecon-
stateerd. Na een voortraject van behandelingen moet hij 
op 1 september een ingrijpende operatie ondergaan. 
We hopen met hem en zijn vrouw Thea dat alles 
voorspoedig zal verlopen.  
Mw. Coby Velzen            verblijft in 
WelThuis Vivaldi, Brechtzijde 45, 2725 NR.  
Mw. Tiny Droppert verblijft in Zorgpension Zoetermeer, 
Brechtzijde 20, 2725 NS.  
Mw. Wil de Jong-Slump                                        is in 
MCH Westeinde in Den Haag, in afwachting van een 
andere plek.  
Dhr. Kees van de Graaf                                       heeft 
als het goed is deze week een nieuwe heup gekregen.  
Mw. Nely Gomes-Poortvliet                                is 
herstellende van een knieoperatie en verblijft in Zorg-
pension Zoetermeer, Brechtzijde 20, 2725 NS 
 

Verjaardagen 80+ 
Mw. J.H. Bron-Letsch wordt op 29 augustus 81 jaar. 
        
Mw. M.P. Harteveld-Pronk wordt op 30 augustus 81 
jaar. 
Dhr. H. Noordhoek wordt op 2 september 88 jaar. 
 
Mw. B.J.H. Mekke-Lubbersen wordt op 2 september 86 
jaar. (Floriadehof, Willemijngang 40, 2719 BR) 
Dhr. J. van Zaanen wordt op 2 september 85 jaar. 
 
 

Allen van harte gefeliciteerd!!! 
 
 
 

Redactie Nieuwsbrief PWZZ 
 

Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u aanleveren via de link: 
https://pwzz.nl/nieuwsbrief/ 
 

Voor  de  Nieuwsbrief  van  zondag  4  september 2022 
kopij uiterlijk woensdag 31 augustus voor 18.00 uur 
insturen. 
 

Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet digitaal, stuur dan 
een bericht naar nieuwsbrief@pwzz.nl 
 

 
 
 

Live of later de dienst meebeleven doe je 
 

via het YouTube kanaal of via de Kerkomroep 

 
 
 
 

mailto:lezers@kerkinzoetermeer.nl
mailto:nanniehuls.zoetermeer@gmail.com
https://pwzz.nl/nieuwsbrief/
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10829
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Orde van dienst zondag 28 augustus 2022 
 

Liturgische kleur: Groen 
Voorganger: Ds. Sandra Hermanus-Schröder 
Ouderling: Sjaak Janssen 
Diaken: Elma van den Broek 
Organist: Jeroen van Smeden 
Lector: Janny Vinke 
Koster: Jaap Bos 
Kindernevendienst: Charlotte Prent 
Oppasdienst: Irene de Geus 
Koffieschenkers: Els en John Rijksen 
1ste Collecte: Diaconie: Stichting Urgente Noden 
 Zoetermeer (SunZ) 
2de Collecte: Kerk/Wijkwerk 
Beamer: Willem van Lonkhuyzen 
Live Stream: Arie van den Berg 
 
 

Voorbereiding 
 
Orgelspel 
 
Binnenkomst voorganger en ambtsdrager(s) 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
U mag – zo mogelijk – gaan staan 
 
Aanvangslied: 'Waarlijk, dit is rechtvaardig' 
 Psalm 92 couplet 1 en 2 (NLB) 

 
Stilte 
 
Drempelgebed 
 
Bemoediging en groet  
 

(v.)  Onze hulp is in de naam van de Heer  
(a.)  die hemel en aarde gemaakt heeft  
(v.)  die trouw blijft tot in eeuwigheid  
(a.)  en nooit loslaat wat zijn hand begon.  
(v.)  Genade en vrede zij u van God de Vader  
 en van Jezus Christus, onze Heer,  
 door de Heilige Geest.  
(a.) Amen  
 
Vervolg aanvangslied: 
 

 'Zij zullen vruchten dragen' 
 Psalm 92 couplet 8 (NLB) 

 
Kyriëgebed 
 
Glorialied:  'God is tegenwoordig' 
 Lied 906 couplet 1, 2 en 8 (NLB) 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Wij ontsteken 2 kaarsen in verbondenheid met 
de kinderen en de tieners 
 
Lied met de kinderen: 'Voor mij is geluk' 
 Lied 783 couplet 1, 2 en 3 (NLB) 

 
De kinderen gaan naar hun nevendienst 
 

1ste Schriftlezing: Lucas 11 vers 1 - 13 
 
Zingen: 'Onze Vader in de hemel' 
 Lied 371 couplet 1, 2 en 3 (NLB) 

 
2de Schriftlezing: Lucas 14 vers 1 en 7 - 14 
 
Verkondiging: 'Want ieder die vraagt, ontvangt …' 
 Lucas 11 vers 10 

 
Meditatief orgel- of pianospel 
 
(Geloof belijdend) Lied 
 
 'De Geest des Heren heeft' 
 Lied 686 couplet 1, 2 en 3 (NLB) 

 
De kinderen komen terug 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Inzameling van de gaven 
 
Gebeden 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed 
afgesloten met het bidden van het Onze Vader (NBG 2021) 

 
U mag – zo mogelijk – gaan staan 
 
Slotlied: 'Vervuld van uw zegen' 
 Lied 425 (NLB) 

 
Zending en Zegen  
afgesloten met het gezongen 'Amen'  
uit het ordinarium PWZZ 
 


